Tööturu ülevaade (juuli 2017)
Eesti Panga andmetel oli registreeritud töötuid juunis 29 453, mis moodustas tööjõust 4,6%. Keskmine
brutokuupalk oli juunis 1228 eurot. Tutvu majanduse põhinäitajatega siin.
Majanduse üldolukord 2017.a juunis
Eesti Konjunktuuriinstituudi 2017.a juunikuu konjunktuurist selgub, et Eesti majanduse hetkeolukord
on enam kui rahuldav ning on märtsiga võrreldes veelgi paranenud. Edu on taganud nii siseriiklikud
arengud (kõrge tööhõive, tulude kasv ja siseturu hea nõudlus) kui ka Eesti peamiste kaubanduspartnerite
majanduse elavnemine. Kiiremat majanduskasvu on toetanud investeeringute mahu suurenemine, mida
on soodustanud Euroopa majanduskindluse tõus. Majanduse paranemisootused on valdavalt täitunud.
Majandusprobleemide pingereas püsib esikohal oskustööjõu puudus (100%), teisele kohale tõusis
vähene usaldus valitsuse majanduse suhtes (märtsis oli vastav näitaja 71%, juunis 95%). Edasi tulevad
vähene innovatsioon ja rahvusvahelise konkurentsivõime vähesus (mõlemad 89%).
Eesti konkurentsivõime
Maikuu lõpus avaldas Lausanne´i Juhtimise Arendamise Instituut (IMD) järjekordse riikide
rahvusvahelise konkurentsivõime hindamise raporti, milles selgus, et Eesti on riikide edetabelis tõusnud
ühe koha võrra ja asub nüüd 30-ndal positsioonil. Esimese kümne riigi hulka kuulusid: Hongkong,
Šveits, Singapur, USA, Holland, Iirimaa, Taani, Luksemburg, Rootsi ja Araabia Ühendemiraadid.
2017.a on Eesti peamisteks atraktiivsusindikaatoriteks:
• kõrge haridustase;
• majanduse dünaamilisus;
• töökindel infrastruktuur;
• konkurentsivõimeline maksusüsteem;
• ärisõbralik keskkond.
Tutvu täieliku nimekirjaga lk 55.
Maailma majanduskliima paraneb
Maailma majanduskliimat hinnati aprillis rahuldavaks ja väljavaateid positiivseks. Loe lähemalt lk 59.
EKI Konjunktuur 2 tervikteksti leiad siit.
Milliste kõrgkoolide haridus tagab kõrgema palga?
„CV Keskus.ee palgaanalüüsist selgub, et kõrgeimat, ligi 2100 euro suurust brutopalka ootavad
töövõtjad, kes on lõpetanud Eesti Infotehnoloogia Kolledži. Keskmisest kõrgema, enam kui 1500-eurose
palgaootusega on lisaks ka Estonian Business Schooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna
Tehnikakõrgkooli lõpetanud,“ ütles Eesti suurima tööportaali CV Keskus.ee Baltikumi
kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.
Palgastatistika pärineb viimase viie aasta jooksul kõrghariduse omandanud inimese palgasoovidest ja
kõrge palgaootus peegeldab Henry Auväärti sõnul enesekindlust tööturul – töövõtjad, kes omandavad
koolist teadmised ja oskused, mille järgi on tööturul ka reaalne vajadus, julgevad küsida keskmisest
tunduvalt kõrgemat palka.
Loe lähemalt siin.
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Noorte tööhõive ja populaarsemad valdkonnad
15–24-aastaste tööhõive määr oli 2016. aastal 37% ja 25–34-aastastel 77,5%. Oma praeguse töö
saamisel oli abi sugulastest või tuttavatest igal kolmandal noorel. 30% noortest sai tööle töökuulutuse
kaudu, 14% pöördus aga otse tööandja poole.
15–24-aastastest töötas 2016. aastal iga viies töötlevas tööstuses, 18% hulgi- ja jaekaubanduse,
mootorsõidukite ja mootorrataste remondi alal ning 15% majutuses ja toitlustuses. Võrreldes
2007. aastaga oli kõige rohkem vähenenud ehitussektoris ja kõige rohkem kasvanud majutuses ja
toitlustuses ning info ja side tegevusalal töötavate noorte osatähtsus.
15–34-aastastest hõivatutest tegi suurel määral haridustasemele vastavaid tööülesandeid 60% naistest ja
55% meestest. Ilmneb, et mida kõrgem haridustase, seda rohkem vastas tehtav töö haridusele. Kolmanda
haridustasemega noortest oli 71%-l töö suurel määral haridusele vastav. Eestlastest 8%-l ja mitteeestlastest 13%-l oli haridustasemele mittevastav töö.
Uuri Statistikaameti tervikteksti siit.
Koostanud Janne Järva
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